
 (( مم  محمي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس عبسا وتججولىا .ا أنا جججاءه )) (( مب
 )) هععذا العععابسعبسا وتججولىا .ا أنا جججاءها العمججى(( ا ))العمى

ومعنععى ((ا والمتععولي هععو رسععول اللععه صععلى اللععه عليععه وآلععه وسععلم.
ومعنععى ((ا  )) أي كلح في وجهععه يعنععي اسععتنكر الشععيء بععوجهه.عبس
أنا جججاءهوالمعععراد بععععالعمى  فعععي قعععوله: ((  ا  )) أععععرض.تججولى
 )) عبد الله بن عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فععإنه جععاءالعمى

إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة وهو في مكععة، وكععان
عنده قوم من عظماء قريش يطمع النبي صلى الله عليععه وآلععه وسععلم
في إسلمهم، ع ومن المعلوم أن العظمععاء والرشععراف إذا أسععلموا كععان
اا لسلم من تحتهعم وكعان طمعع النعبي صعلى اللعه عليعه وآلعه ذلك سبب
اا ع فجاء هذا العمى يسأل النبي صلى الله عليه وآلععه للم فيهم رشديد وس
وسلم وذكروا أنه كان يقول: علمني مما علمك اللعه ويسعتقرىء النعبي
صلى الله عليه وآله وسلم فكان النبي عليه الصلة والسلم يعرض عنه
اا في إسلم هؤلء العظماء وكأنه خاف أن اء وطمع وعبس في وجهه رجا
هؤلء العظماء الشياطين يزدرون النبي صلى الله عليه وآلععه وسععلم إذا
وجه وجهه لهذا الرجل العمى، كأنه خاف أن يزدروا النععبي صععلى اللععه
عليه وآله وسلم إذا أقبل على مثل هععذا الرجععل العمععى وأعععرض عععن
هؤلء العظماء، فكان النبي عليه الصععلة والسععلم فععي عبوسععه وتععوليه
يلظحظ هذين المرين. المر الول: الرجاء فععي إسععلم هععؤلء العظمععاء.
والمر الثاني: أل يزدروا النبي صلى اللععه عليععه وآلععه وسععلم فععي كععونه
يلتفت إلى هذا الرجل العمى الذي هو محتقر عندهم، ول رشك أن هععذا
اا لبععن اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليععس اظحتقععار
للم ل يهمععه إل أن أم مكتوم؛ لننا نعلععم أن النععبي صععلى اللععه عليععه وسعع
تنتشر دعوته الحق بين عباد الله، وأن الناس عنده سواء بععل مععن كععان
ال على السلم فهو أظحب إليه هذا ما نعتقععده فععي رسععول اللععه أرشد إقبا

 )) أي: أيوماا يدريكقال الله تعالى: (( ا ا صلى الله عليه وآله وسلم.
 )) أي لعععللعلججهرشيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقععوى إيمععانه. (( 

 )) أي يتطهر من الذنوب والخل ق التي ل تليقيزكىابن أم مكتوم (( 
أوبأمثاله، فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أظحععق أن يلتفععت إليععه.  (( 

)) يعني وما يدريك لعله يذكر أي يتعظ فتنفعهيذكرا فتنفعها الذكرىا 
الموعظة فإنه رضي الله عنه أرجى من هععؤلء أن يتعععظ ويتععذكر.   ثععم

رلقال: (( مأ مكا  حميجج مل مع ممججاا  مو ردىا *ا  مصجج مت هها  ملجج متا  أتن
م مفجج منىا *ا  حغ مت حسجج منا ا مم رماا  أ

م ا 



ركججىا  رز منى)) ((مي حغ مت حسجج منا ا ممجج رمججاا  أ
م  )) يعنععي اسععتغنى بمععاله لكععثرته،ا 

 )) أي تتعرض وتطلبا فأتنتا لها تصدىواستغنى بجاهه لقوته فهذا ((
 )) يعني ليس عليععكوماا علميكا ألا يزكىإقباله عليك وتقبل عليه. (( 

رشيء إذا لم يتزك هذا المستغني؛ لنععه ليععس عليععك إل البل،غ، فتجععدون
لين أن ابن أم مكتوم رضي الله عنه أيها الخوة أن الله سبحانه وتعالى ب

لكي مععن هععؤلء العظمععاء، قععال: ((  وماا يججدريكا لعلججهأقرب إلى الععتز
 )) وأن هععؤلء إذا لععم يععتزكوا مععع إقبععال الرسععول عليععه الصععلةيزكى

ومججاا علميججكا ألوالسععلم عليهععم فععإنه ليععس عليععه منهععم رشععيء. (( 
لك لن إثمععه عليععه وليععسيزكى  )) يعني ليس عليك رشععيء إذا لععم يععتز

موعليك إل البل،غ. ثم قال تعالى: ((  ههجج مو معىا *ا  حسج مي مكا  مء مججءآ ممجنا  رمجاا  أ
م مو
رهججى مل مت هها  حنجج مع متا  أتن

م مفجج مشججىا *ا  حخ أمججاا مججن )) هععذا مقابععل قععوله: (( مي
 )) أيوأمججاا مججنا جججاءكا يسججعى)). (( استغنى.ا فأتنتا لها تصدىا 

يستعجل من أجل انتهاز الفرصة إلى ظحضور مجلععس النععبي صععلى اللععه
 )) أي يخاف الله عز وجل بقلبععه.  ((((ا وهوا يخشىعليه وآله وسلم 

 )) أي تتلهععى عنععه وتتغافععل، لمععاذا؟ لنععه انشععغلفأتنتا عنججها تلهججى
 )) يعنععي ل تفعععل مثععل هععذا ولهععذاكلبرؤساء القوم لعلهم يهتدون.  ((

 )) هنا ظحرف ردع وزجر أي ل تفعل مثععل مععا فعلععت. ((كلنقول: إن ((
 )) أي اليععات القرآنيععة الععتي أنزلهععا اللععه علععىإتنها )) (( إتنهاا تذكرة

 )) تععذكر النسععان بمععاا تذكرةرسوله صلى الله عليععه وآلععه وسععلم. ((
ينفعه وتحثه عليه، وتذكر له ما يضره وتحذره منه ويتعظ بها القلب.  ((

 )) أي فمن رشاء ذكر ما نزل مععن الموعظععة فععاتعظ،فمنا شاءا ذكره
وقلا الحقا منا ربكما فمججنومن رشاء لم يتعظ لقول الله تعالى: (( 

 )). فععالله جعععل للنسععان الخيععار،شاءا فلميؤمنا ومنا شاءا فلميكفر
اا فل، جعععل لععه الخيععار بيععن أن يععؤمن ويكفععر، أمععا اا أما رشرع الخيار قدر
اا بيععن اا فإنه ل يرضى لعباده الكفععر، وليععس النسععان مخيععرا رشععرع رشرع
الكفر واليمان بل هو مأمور باليمان ومفروض عليه اليمان، لكععن معن
اا علععى اا مجععبر ظحيث القدر هو مخير وليس كما يزعم بعض الناس مسير
عمله، بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم. النسان
في الحقيقة مخير ولععذلك إذا وقععع المععر بغيععر اختيععاره مثععل أن يكععون

اا فإنه ل بفعله، المهععم أن اللععه عععز وجععل يقععول: ((  فمنا شججاءمكره
 )) أي ذكر ما نزل من الععوظحي فععاتعظ بععه، يعنععي ومععن رشععاء لععمذكره

ا ا ((فيا صججحفا مكرمججةا *يذكره، والموفق من وفقه الله عز وجععل.



 أي أن هععذاا  )).مرفوعةا مطهرةا *ا بأيديا سفرةا *ا كججراما بججررة
 )) معظمة عندفيا صحفا مكرمةالذكر الذي تضمنته هذه اليات (( 

الله، والصحف جمع صحائف، والصحائف جمع صععحيفة وهععي مععا يكتععب
 )) السفرة الملئكة، وسموابأيديا سفرةفيه القول.هذه الصحف  (( 

رر وهو الكتععاب كقععوله رْفف سس رَففر أو من ال سس سفرة لنهم كتبة مأخوذة من ال
ااتعععالى: ((   )) . وقيععل: السععفرةكمثججلا الحمججارا يحمججلا أسججفار

الوسطاء بين الله وبين خلقه، من السفير وهععو الواسععطة بيععن النععاس،
ه عليعه وآلعه لى الل ومنه ظحديث أبي رافع رضي اللعه عنعه أن النعبي ص

 "وكنججتا السججفميرا بمينهمججاوسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم قال: " 
أي الواسطة. المهم أن السفرة هم الملئكة وسموا سفرة لنهععم كتبععة
يكتبون، وسموا سفرة لنهم سفراء بين الله وبين الخلق، فجبريل عليه
الصلة والسلم واسععطة بيععن اللععه وبيععن الخلععق فععي النععزول بععالوظحي،
اا يكتبونه ويبلغعونه إلعى اللعه والكتبة الذين يكتبون ما يعمل النسان أيض

بأيديعز وجل، واللععه تعععالى عععالم بععه ظحيععن كتععابته وقبععل كتععابته. (( 
ااسفرةا .كراما بررة  )) كرام فععي أخلقهععم. كععرام فععي خلقتهععم أيضعع

خخلق، ولهذا وصف الله الملئكععة لنهم على أظحسن خلقة، وعلى أظحسن 
بأنهم كرام كاتبون يعلمون ما تفعلون، وأنهم عليهم الصععلة والسععلم ل
يستكبرون عن عبادة اللععه ول يستحسععرون. يسععبحون الليععل والنهععار ل
يفترون. هذه اليات كما سمعتم فيها تأديب من الله عز وجل للخلق أل
لضععلوا فععي ييععا وأل يف يهمععا معنو ييا بل يكون همهم  يهما رشخص يكون همهم 
اا لقربه، بل اا لعظمته، ول قريب اا لشرفه، ول عظيم الدعوة إلى الله رشريف
يكون الناس عندهم سواء في الدعوة إلى الله الفقيععر والغنععي، الكععبير
اا تلطععف اللععه عععز وجععل بمخاطبععة والصغير، القريب والبعيد، وفيها أيض

((ا عبسا وتججولى.النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال فععي أولهععا: 
 )) ثل ث آيات لم يخاطب الله فيها النبي صععلى اللععهأنا جاءها العمى

عليه وآله وسلم لنها توبيخ رشديد فلو وجهععت إلععى الرسععول بالخطععاب
 )) وإل لكععان مقتضععىعبسلكان فيه ما فيععه لكععن جععاءت بالغيبععة (( 

الحال أن يقول: عبست وتععوليت، أن جععاءك العمععى،ومععا يععدريك لعلععه
 )) فجعل الحكععم للغععائب كراهيععة((ا عبسا وتولىيزكى، ولكنه قال: 

أن يخاطب النبي صلى الله عليه وآلععه وسععلم بهععذه الكلمععات الغليظععة
الشديدة، ولجل أل يقع بمثل ذلك من يقع من هذه المة، والله سبحانه
وتعالى وصف كتابه العزيز بعأنه بلسعان عربعي مععبين، وهعذا معن بيععانه.



اا دليل على جواز لقععب النسععان بوصععفه مثععل العمععى وفي اليات أيض
والعرج والعمش، وقد كععان العلمععاء يفعلععون هععذا، فمععا أكععثر مععا يععرد
عليكم: العرج عن أبي هريرة، العمش عن ابن مسعود... وهكذا، قال
أهل العلم واللقب بالعيب إذا كان المقصود به تعيين الشخص فل بععأس
به، وأما إذا كان المقصود به تعيير الشخص فإنه ظحععرام؛ لن الول ععع إذا
كان المقصود به تبيين الشخص ع تدعو الحاجة إليه، والثععاني ععع إذا كععان
المقصود به التعيير ع فإنه ل يقصد به التععبيين وإنمععا يقصعد بعه الشعماتة

ا لا تظهرا الشماتةا فججيا أخميججكا فميعججافميها اللججهوقد جاء في الثر "
 "، والله نسأل العافية والسلمة في الدنيا والخرة، وإلى هنععاويبتلميك

ينتهي بنا القول على ما يسر الله مععن آيععاته فععي هععذه السععورة.  قععوله
ا قتل )).  ثم قال جل وعل: ((ا بأيديا سفرةا .ا كراما بررةتعالى: ((

اا فمععنقتججلا (( ))  ))التنسانا مججاا أكفججره   تععأتي فععي القععرآن كععثير
خأهلععك؛ لن العلماء من يقول: إن معناها لعن، والععذي يظهععر أن معناهععا 
القتل يكون به الهلك وهو أسلوب تستعمله العرب في تقبيععح مععا كععان
ال: قتل فلن ما أسوأ خلقه، قتل فلن ما أخبثه عليه صاظحبه فيقولون مث

 )) قال بعض العلمععاء:قتلا التنسانوقوله تعالى: (( ا وما أرشبه ذلك. 
المراد بالنسان هنا الكافر خاصة، وليس كل إنسان لقوله فيمععا بعععد ((

 )) ويحتمل أن يكون المراد بالنسان الجنس، لن أكععثر بنععيماا أكفره
 ) يقععولياا آدمآدم كفار كما ثبت في الحديث الصحيح: أن الله يقول:( 

ياا آدم،ا فميقول:ا لبميكا وسججعديك،ا فميقججولا لججهذلك يوم القيامة: ( 
ااا إلججىا النججار.ا فميقججول:ا يججا اللها عزا وجل:ا أخرجا منا ذريتكا بعثجج
رب،ا وماا بعثا النار؟ا قال:ا مججنا كججلا ألججفا تسججعا مئججةا وتسججعة

 ) كلهم في النار وواظحد من اللف في الجنة، فيكععون المععرادوتسعون
بالنسان هنا الجنس ويخرج المؤمن من ذلك بما دلععت عليععه النصععوص

 )) هنععامججا )) قععال بعععض العلمععاء إن (( ماا أكفرهالخرى. وقوله: (( 
استفهام أي: أي رشيء أكفره؟ ما الذي ظحمله على الكفر؟ وقععال بعععض
العلماء: إن هذا من باب التعجب يعني ما أعظم كفره! وإنما كععان كفععر
ال، وأرسل إليه الرسل، وأنععزل عليععه اا لن الله أعطاه عق النسان عظيم
الكتب وأمده بكل ما يحتاج إلى التصديق، ومع ذلك كفععر فيكععون كفععره

اا. والفععر ق بيععن القععولين أنععه علععى القععول الول تكععون ((   ))ماعظيمعع
استفهامية أي: ما الذي أكفره؟ وعلى القول الثاني تكون تعجبية يعنععي
اا لععه كيععف كفععر مععع أن كععل رشععيء متععوفر لععديه فععي بيععان الحععق عجبعع



والهدى!! والكفر هنا يشمل كل أنعواع الكفعر، ومنعه إنكعار البععث فعإن
خيبعث الناس بعععد أن اا من الكفار كذبوا بالبعث، وقالوا: ل يمكن أن  كثير

اا كمععا قععال تعععالى: ((  الا وتنسججيكانت عظامهم رميم وضربا لنججاا مث
مججن )).  ولهذا قال: (( خلقها قالا منا يحمييا العظاما وهيا رمميم

مجن )) استفهام تقرير لما يأتي بعععده فععي قععوله: (( أيا شيءا خلقه
)) يعني أنت أيها النسععان كيععف تكفععر بععالبعث؟ مععن أيتنطفةا خلقها 

اا مععن قبععل اا مععذكور رشيء خلقت؟ ألم تخلق من العععدم؟ لععم تكععن رشععيئ
اا فكيف تكفر بالبعث؟  ولهذا قال: ((  منا تنطفةفوجدت وصرت إنسان

 )) والنطفة هي في الصععل المععاء القليععل، والمععراد بععه هنععا مععاءخلقه
الرجل الدافق الذي يخرج من بيععن الصععلب والععترائب يلقيععه فععي رظحععم

اامنا تنطفججةا خلقججها فقججدرها المععرأة فتحمععل، ((  )) أي جعلععه مقععدر
اا: نطفة، ثم علقة، ثم مضغة، كما في الحديث الصععحيح عععن ابععن أطوار
مسعود رضي الله عنه قال: ظحدثنا رسول الله صععلى اللععه عليععه وعلععى

إنا أحدكما يجمججعا خلقججهآله وسلم وهو الصاد ق المصدو ق فقععال: ( 
ااا تنطفة،ا ثما يكونا علقةا مثججلا ذلججك، فيا بطنا أمها أربعمينا يوم
ثما يكونا مضغةا مثلا ذلك،ا ثما يرسلا إلميها الملججكا فمينفججخا فميججه
الروحا ويججؤمرا بججأربعا كلمججات:ا بكتججبا رزقججه،ا وأجلججه،ا وعملججه،
وشقيا أوا سججعميد،ا فججوا الججذيا لا إلججها غميججرها إنا أحججدكما لميعمججل
بعملا أهلا الجنةا حتىا ماا يكونا بمينها وبمينهاا إلا ذراع،ا فميسججبق
علميها الكتابا فميعملا بعملا أهججلا النججارا فميججدخلها،ا وإنا أحججدكم
لميعملا بعملا أهلا النارا حججتىا مججاا يكججونا بمينججها وبمينهججاا إلا ذراع

 ). فهععوفميسبقا علميها الكتابا فميعملا بعملا أهلا الجنةا فميدخلها
مقدر في بطن أمه من الذي يقدره هذا التقدير؟ من الذي يوصععل إليععه
ما ينمو به من الدم الذي يتصل به بواسطة السرة من دم أمه؟ إل الله

 )) السععبيلثما السبميلا يسججرهعز وجل، ولهذا قال: (( فقدره )) . (( 
هنا بمعنى الطريق يعني يسر لععه الطريععق ليخععرج مععن بطععن أمععه إلععى
اا بعد ذلك ما ذكععره تعععالى فععي قععوله: (( عالم المشاهدة، ويسر له أيض

ه بععدوهديناها النجدين  )). يسر له ثديي أمعه يتغعذى بهمعا، ويسعر ل
ذلك ما فتح له من خزائن الرز ق، ويسر له فو ق هذا كلععه ومععا هععو أهععم
وهو طريق الهدى والفل ح وذلك بما أرسل إليه مععن الرسععالت، وأنععزل

 )) المععوت مفارقععةأماتها فأقبرهعليه من الكتععب،  ثععم بعععد هععذا (( 
اا عليععها فأقبرهالرو ح للبدن. (( اا سععتر  )) أي جعله في قععبر، أي مععدفون



اا اا؛ لن البشععر لعو كعانوا إذا معاتوا كسعائر الميتععات جثثعع اا واظحترام وإكرام
ترمى في الزبائل لكان في ذلك إهانععة عظيمععة للميععت ولهععل الميععت،
ولكن من نعمة الله سبحانه وتعالى أن رشرع لعباده هععذا الععدفن، ولهععذا

 )) قععال:ا فججأقبرهقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ((
 )) أي إذا رشععاء اللععه عععز وجععلثما إذاا شاءا أتنشججره(( ا أكرمه بدفنه. 

ثججم )) أي بعثه يوم النشور ليجازيه علععى عملععه. وقععوله: (( ا أتنشره((
رتإذاا شاءا أتنشره  )) يعني أنه ل يعجزه عز وجل أن ينشره لكن لم يأ

))لمجاا  )) (( كلا لماا يقضجيا مجاا أمجرهأمر الله بعد  ولهععذا قععال (( 
يعني لما بمعنى "لم " لكنها تفارقها في بعض الرشياء، والمعنى أن الله
اا، أي أن المر لععم يتععم اا وقدر رض ما أمره، أي ما أمر به كون تعالى لم يق
لنشر أو لنشار هذا الميععت بععل لععه موعععد منتظععر، وفععي هععذا رد علععى
يقععا لوجععدنا آباءنععا الن، لذبين بالبعث الذين يقولون لو كان البعععث ظح المك
وهذا القول منهم تحدي مكذوب؛ لن الرسل لم تقل لهم إنكععم تبعثععون

اا.  اا بعععد أن تموتععوا جميععع ثععما الن، ولكنهم قالوا لهم إنكم تبعثون جميع
اا للنسان بما أنعم الله عليععه ((  هنقال عز وجل مذكر مسجج ملتن مرا ا هظ ممين حل مف

اا بب مص مءا  ممءآ حل مناا ا حب مب مص رتناا  أ
م مها .ا  مم معا مط ملىا   )). أي فلينظر إلععى طعععامه مععنمإ

دد خلقه؟ ل، وينبغععي للنسععان أن يتععذكر أين جاء؟ ومن جاء به؟ وهل أظح
أفرأيتما ماا تحرثون.ا أأتنتمعند هذه الية قول الله تبارك وتعالى: (( 

ااا فظلتججم تزرعوتنها أما تنحنا الزارعون.ا لوا تنشاءا لجعلناها حطام
 )). من الذي زرع هذاتفكهون.ا إتناا لمغرمونا بلا تنحنا محرومون

اا لنععا؟ هععو اللععه الزرع ظحتى استوى ويسر الحصول عليه ظحتى كان طعام
ااعز وجل، ولهذا قال ((   )) بعععد أن نخرجععهلوا تنشاءا لجعلناها حطامجج

أفرأيتما الماءا الذيا تشربونا .ا أأتنتمنحطمه ظحتى ل تنتفعوا به. (( 
أتنزلتموها مججنا المججزنا أما تنحججنا المنزلججونا .ا لججوا تنشججاءا جعلنججاه

ااا فلولا تشكرون فلمينظجرا التنسجانا إلجى ))، وهنععا يقععول (( أجاج
ببا ))، من أين جائععك؟  (( طعامه  )) يعنععي مععنأتناا صججببناا المججاءا صجج

بقاا السععحاب  ((  )) بعععد نععزول المطععر عليهععاثما شققناا الرضا شجج
اا )) أي فععي الرض (( فأتنبتناا فميهججاتتشقق بالنبات. ((  منبجج مع مو ااا *ا  ببجج مح

اا حلبجج هغ مقا  مئ مدآ محجج مو الا .ا  حخ متن مو ااا  هتوتنجج حي مز مو ااا *ا  حضججب مق فأتنبتنججاا فميهججا ))، (( مو
اا  )) كالبر والرز والذرة والشعير وغير ذلك مععن الحبععوب الكععثيرة ((حب

ااا  ااا )) معروف (( وعنب اا)) قيل: إنه القت المعععروف ((قضب  ))ا زيتوتنجج
المعروف ((  اا )) معروف (( تنخ  )) الحدائق جمع ظحديقة،وحدائقا غلب



 )) يعني ما يتفكععه بععه النسععان مععنا وفاكهةوالغلب كثيرة الرشجار ((
بباا أنواع الفواكه ((  )) الب نبات معروف عند العرب ترعاه البععل  ((وأ

ااا لكما ولتنعامكم  )) يعني أننا فعلنععا ذلعك متععة لكععم، يقعوم بهعامتاع
اا بععالتفكه بهععذه النعععم .ثععم لمععا ذكععر اللععه عععز أودكم، وتتمتعون بها أيض
وجل، لما ذكر النسان بحاله منذ خلق من نطفة ظحتى بقععي فععي الععدنيا

هة(( ا وعاش، ذكر ظحاله الخيرة  في قوله: رخ رصءآ متا ال مء مجءآ مذاا  مإ  )) يعنععيمف
ررالصيحة العظيمة التي تصخ الذان، وهذا هو يوم القيامة  ((  مفجج مي مما  حو ميجج

مها  منمي مب مو هها  مت مب مح مص مو مها .ا  مبمي أ
م مو مها  مم أ

ه مو مها .ا  مخمي أ
م حنا  مم هءا  حر مم حل  ))ا أخميججه)) من ((ا

)) الم والب المبارشععر، والجععدادوأمها وأبميهرشقيقه أو لبيه أو لمه (( 
اا، والجدات يفر من هؤلء كلهم ((   ))وبنميه )) زوجته (( وصاحبتهأيض

وهم أقرب الناس إليه وأظحب الناس إليه. يفر من هؤلء كلهم. قال أهل
العلم: يفر منهم لئل يطالبوه بما فرط به فععي ظحقهععم مععن أدب وغيععره،
اا أن يكون له أظحد يطالبه بشيء لن كل واظحد في ذلك اليوم ل يحب أبد

 )) كععل إنسععانلكلا امرىءا منهججما يومئججذا شججأنا يغنميججه.  وقال (( 
مشتغل بنفسه ل ينظر إلى غيره، ولهععذا لمععا قععال النععبي عليععه الصععلة

الا والسلم: (  )إتنكما تحشرونا يججوما القميامججةا حفججاة،ا عججراة،ا غججر
قالت عائشة ع رضي الله عنها ع:  يا رسول الله ، الرجال والنساء ينظر

للم: (  المججرا أعظججمبعضهم إلى بعض ؟ قال النبي صلى الله عليه وس
لسم اللععه النععاس فععي ذلععكمنا أنا ينظرا بعضهما إلىا بعض  ). ثم ق

ةةاليععوم إلععى قسععمين  فقععال: ((  مك مح مضجج ةةا *ا  مر مف حسجج رم ذذا  مئجج مم حو مي ةها  هجججو هو
ةة مر مش حب مت حس  )) مسفرة من السفار وهو الوضو ح لنها وجععوه المععؤمنينرم

ختسعفر عمعا فععي قلععوبهم معن السععرور والنشععرا ح (( ضععاظحكة )) يعنععي
)) أي قععد بشععرتمستبشرةا متبسمة، وهذا مععن كمععال سععرورهم (( 

 )).  ((سلما علميكججمبالخير لنها تتلقاهم الملئكة بالبشرى يقولون (( 
 )) أي رشععيءعلميهجاا غجبرة )) يعنععي يععوم القيامععة (( ووجوها يومئججذ

أولئكا همكالغبار؛ لنها ذميمة قبيحة. (( ترهقها قترة )) أي ظلمة  (( 
 )) الععذين جمعععوا بيععن الكفععر والفجععور، نسععأل اللععهالكفرةا الفجرة

.  العافية


